
INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021-22

O procedemento referido aos prazos de presentación de documentos por parte das

familias faise ao través dunha das dúas fases que se describen a continuación:

FASE 1. Reserva de prazas para alumnado que  está adscrito ao IES Xesús
Taboada Chivite.

Quen a fai?

Todo o alumnado dos centros adscritos ao IES Xesús Taboada Chivite. Estes

centros son:

 CEIP Amaro Refojo (Verín).

 CEIP Princesa de España (Verín).

 CPR María Inmaculada (Verín).

 CPI Laureano Prieto (A Gudiña).

Que hai que facer?

Presentar no centro de orixe o anexo ED550A (descarga pulsando sobre o seguinte enlace

http://bit.ly/3oAl6VY).

Cando se fai a reserva e cando se consultan as listaxes?

O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2021,
ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de

febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na

aplicación admisionalumnado.

NOTA. Ademais co anexo de reserva de praza hai que facer entrega dun documento

do centro de previsión de matrícula, necesario para ter coñecemento das peticións

do noso futuro alumnado. Dado que para os cursos (1º ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato)

está previsto a entrada da nova lei educativa LOMLOE, á espera das publicacións por

parte dos gobernos central e autonómico que diten como quedarán configurados estes

cursos e das materias que se poderán impartir, este documento aínda non o podemos

ter confeccionado. No momento no que todo se aclare, farase chegar o mesmo.
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FASE 2. Solicitude de admisión.

Quen a fai?

O alumnado procedente de centros non adscritos ao IES Xesús Taboada Chivite
que quere continuar os seus estudos neste instituto.

Que hai que facer?

Presentar no centro de orixe o anexo ED550B (descarga pulsando sobre o seguinte enlace

http://bit.ly/39m9aQW).

Cando se fai a solicitude e onde se presenta?

O prazo de presentación das solicitudes abranguerá do 1 ao 20 de marzo do
2021,ambos incluídos.

A presentación das solicitudes farase na oficina do IES Xesús Taboada Chivite.

NOTA. Ademais co anexo de reserva de praza hai que facer entrega dun documento

do centro de previsión de matrícula, necesario para ter coñecemento das peticións

do noso futuro alumnado. Dado que para os cursos (1º ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato)

está previsto a entrada da nova lei educativa LOMLOE, á espera das publicacións por
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Outra información adicional.

 Normativa de aplicación:

o ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de

marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do

alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan

ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e

ED550B).

o ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo

de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do

alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan

ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación.



o ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para

a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación

primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

o DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de

alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as

ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de

educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación.

 Outras datas a ter en conta:
o Sorteo público para efectos de desempate (no caso de que haxa máis reservas

que prazas dispoñibles): última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1

de marzo.

o Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

o Presentación da documentación no caso de que haxa que facer baremo (cando

existan máis solicitudes que prazas vacantes): 10 días hábiles contados a

partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de presentación das

solicitudes de admisión (20 de marzo).

o Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:

antes do 25 de abril.

o Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes

do 15 de maio.

o Formalización da matrícula ESO e Bacharelato no prazo ordinario: 25 de xuño-

10 de xullo.

o Formalización da matrícula ESO e Bacharelato no prazo extraordinario: 1-10

de setembro.

Verín, 11 de xaneiro de 2021


